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 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 أصحاب المطابخ إذا كانوا من المسلمين يجزئ ذبحهم.......
 رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:الحمد هلل 

ثم أذن ثمم أامام فصملى ال، مر  ثمم ": -صلى هللا عليه وسلم-في صفة حجة النبي  -رضي هللا عنه-جابر  الفق
حتمى أتمى الاوام    -صملى هللا عليمه وسملم-ولم يصم  بين اما شمي،اث  ثمم رسمل رسمو  هللا   أاام فصلى العصر

افماث حتمى ابلمة  فلمم يمو  و وجع  حبم  الاشماب بمين يديمه  واسمتقب  القفجع  بطن نااته القصواء إلى الصخرات  
و  خلفمه  ودفمر رسم -رضي هللا عنه-ضربت الشاس  وذهبت الصفرب اليالث حتى غال القرص  وأردف أسااة 

ويقممو  بيممد  ام حتممى إن رأسمم ا ليصمميل اممور  رحلممه  واممد شممنق للقصممواء الوامم -صمملى هللا عليممه وسمملم-هللا 
أتمى الاودلفمة ن الحبا  أرخى ل ا اليالث حتى تصعد حتى اليانى: أي ا الناس السسينة السسينة  سلاا أتى حبالث ا

امااتين  ولمم يسمبن بين اما شمي،اث   صملى هللا -ثمم اضمطجر رسمو  هللا فصلى بنا الاغرل والعشاء بأذاٍن واحمد واق
ااامة  ثمم رسمل وصلى الفجر حتى طلر الفجر   -عليه وسلم القصمواء حتمى أتمى حين تبين له الصمبن بمأذاٍن واق

داث  فمدفر ابم  أن تطلمر افاث حتمى أسمفر جماوسبر  وهلله ووحد   فلم يو  و  فدعا القبلة فاستقب   الاشعر الحرام 
  وسممان رجممالث حسممن الشمعر أبممي  وسمميااث  فلامما دفممر -رضمي هللا عن امما-الشماس  وأردف الفضمم  بممن عبمماس 

-  هللا بمه ضمعن يجمر ن  فطفمق الفضم  ين،مر إلمي ن  فوضمر رسموامرت  -صلى هللا عليه وسملم-رسو  هللا 
-رسمو  هللا فحو  إلى الشق اآلخر ين،ر  فحو  الفض  وج ه   يد  على وجه الفض  - عليه وسلمصلى هللا

لشق اآلخر ين،ر  حتمى أتمى ا انيد  ان الشق اآلخر على وجه الفض  يصرف وج ه  -صلى هللا عليه وسلم
حتمى أتمى الجامرب التمي عنمد   برى   فحر  اليالث ثم سل  الطر ق الوسطى التي تخرج عن الجارب الكبطن احسر
راى ان بطن الوادي ثم انصرف إلمى حصى الخذف  يات يسبر ار س  حصاٍب ان ا  فرااها بسبر حصالشجرب  

ثم أعطى علياث فنحر اا غبر  وأشرسه في هديه  ثم   -صلى هللا عليه وسلم-بيد  الانحر  فنحر ثالثاث وستين 
-فطبخت  فأك  ان لحا ما وشمرل امن ارا ما  ثمم رسمل رسمو  هللا ان س  بدنٍة ببضعة  فجعلت في ادٍر أار 

علممى وامموم  فأفمما  إلمى البيممت فصملى باسممة ال، ممر  فمأتى بنممي عبمد الاطلممل يسمقون  -صملى هللا عليممه وسملم
اث فشمرل انمه فنماولو  دلمو  ((اعسمم تكم لنوعمتيفلوال أن يغلبسم الناس على سقا  انوعوا بني عبد الاطلل))فقا : 

 .-يه وسلمصلى هللا عل-
حمدثني   حمدثنا أبمي حمدثنا جعفمر بمن احامدٍ : وحدثنا عار بن حفص بمن غيماث  -عالىرحاه هللا ت-اا  اسلم 

 -صمملى هللا عليممه وسمملم-فسممألته عممن حجممة رسممو  هللا  -رضممي هللا عنممه-أبممي امما : أتيممت جممابر بممن عبممد هللا 
عرل يدفر ب م أبو سيارب على حااٍر واد في الحديث: وسانت الو   وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسااعي 

ان الاودلفة بالاشعر الحرام لم تش  ار ش أنمه سيقتصمر  -عليه وسلم هللاصلى -عري  فلاا أجاو رسو  هللا 
 .-صلى هللا عليه وسلم-ولم يعر  له حتى أتى عرفاٍت فنو     فأجاوم  ث  ويسون انوله   عليه



 على آله وصحبه أجمعين.لك محمد، و وبارك على عبدك ورسو اللهم صل وسلم 
ثووم أمووام فصوولى عنووي بعوود أن اناهووب الخطبووة، أذن يعنووي أموور بووا ذان ي "ثممم أذن": -رضووي هللا عنووه-يقووول جووابر 

موواماين، و ووذا  ووو  ،الظهوور ثووم أمووام فصوولى العصوور، صوولى الظهوور والعصوور ركعاووين ركعاووين جمعوواي بووهذان واحوود وا 
 -عليوه الصو و والسو م-موونن   ول العلوم، والرسوول  ؟سوكفوي عرفوة ومزدلفوة للسوفر أو للنو ل الجمو  ا فضل، 

اجاموو  فيووه الوصووفان، فهووو مسووافر يسوووا لووه الجموو  والقصوور، و ووو أيضوواي مالووبل بوو حرام و نسووك يسوووا لووه الجموو  
  .والقصر عند من يقول بهن  ذا الجم  للنسك

و نووا فووي عرفووة  (( نووا موووم سووفرأاموووا، ف))ا سوولم موون ركعاووين مووال: لمووفووي مكووة  -عليووه الصوو و والسوو م-الرسووول 
فهل جمي  من حضر  ذه الص و سواء كانوب  ((أاموا))أنه مال:  -عليه الص و والس م-ومزدلفة لم يحفظ عنه 

على في عرفة أو في مزدلفة مصروا معه وجمعوا؟ أو اخاص  ذا ا مر بمن كان على مسافة مصر من الموم ؟ 
أنوه أمور أحوداي باااموام، فالماجوه أن الكول  -عليه الصو و والسو م-عنه كل حال  ما مونن   ل العلم ولم يحفظ 

مون الجمو  والفائودو قول، ولو أمور أحوداي بوذلك نسوافا  ون   -عليه الص و والس م-ويقصر، كما فعل النبي يجم  
ن كانب العادو المطردو  يجود بوه السوير،  أنه ن يجم  إن إذا جد به السير، و نا لم -عليه الص و والس م-منه وا 
  .للوموف بعرفة والدعاء والذكرلياوفر له الومب الكافي 

صمملى هللا -ل رسممو  هللا ثممم رسم"بوين الصوو اين المجمووعاين  أن ن يصولي وذه السوونة،  "ولمم يصمم  بين اما شممي،اث "
ة  وول يصووليها بووين  ووااين اووإذا كووان مموون يسوووا لووه الجموو ، ثووم ذكوور فائلكوون  "حتممى أتممى الاوامم  -عليممه وسمملم

موون الظهوور أو الم وورب، ذكوور  ولووىالصوو اين المجموووعاين؟ ذكوور  ووذه الصوو و الفائاووة بعوود سوو مه موون الصوو و ا 
ا صوول فيهمووا أن يصووليان أن  ووااين الصوو اين  :أو نقووول، فائاووة، وأ وول العلووم يقولووون: ويجووب مضوواء الفوائووب فوووراي 

وضوو  الرحوول زدلفووة لمووا صوولى الم وورب ابوون مسووعود كمووا فووي الصووحي  فووي جموو  م ؟علووى الاوووالي ون يفصوول بينهمووا
 يصوول  والثابووب موون فعلووه أنووه لووم يسووب  بينهمووا، لووم  -عليووه الصوو و والسوو م-منقووول عنووه  لكوون نوصوولى ركعاووين، 

ذكور فائاووة يلزموه أن يصولي  وذه الفائاووة بالنسوبة لمون  :، فهول نقووول-عليووه الصو و والسو م-والعبورو بفعلوه بينهموا، 
 أو يصلي الثانية مبل  ذه الفائاة ثم يق   ذه الفائاة؟ فوراي مبل الص و الثانية، 

فمثل  وذا، أو فوي مثول  وذه الحالوة يصولي الفائاوة ويوجبون الارايب، أ ل العلم يقولون: يجب مضاء الفوائب فوراي، 
أمور ن   ن عندنا شيئين، كون الفائاة اقضى فوراي، وأيضاي الارايوب مبل الثانية أو يصلي الثانية ثم يصلي الفائاة؟

 ة.بد منه، والفائاة مبل الص اين معاي فض ي عن كونها مبل الثاني
 ........طالل:

الفائاوة سوق  الارايوب بنسويانه، لكون الثانيووة يسوق  الارايوب بنسويانه، كونوه صولى ا ولوى مبول أن يوذكر  : وم يقولوون 
أو بخشوية فوواب وموب اخايوار نسويانه بيسوق  الارايوب  :مه الارايب ويقضي فوراي؟  وم يقولوون يلز  :ذكر ا، فهل نقول

 ن   ذه الصورو لن يفووب وموب انخايوار ومب انخايار، في مثل و نا لن يفوب الحاضرو،  ذا ك م أ ل العلم، 
فائاوووة؟  وووذا مسوووهلة يصووولي ال :الصووو و  نوووا فوووي أول وموووب صووو و الظهووور، فلووون يفووووب وموووب انخايوووار،  ووول نقوووول

يعنوووي كووول مووون سووواا لوووه الجمووو  ثوووم ذكووور بوووين  يعنوووي وموعهوووا محامووول، يمنووو  أن اقووو ؟ لكووون ول اللووويافاراضوووية، 
أن  : وول نقووول كمووا يقووول بعضووهمالصوو و، صوو و البارحووة أو ا موول الصوو اين صوو وي فائاووة، ذكوور أنووه مووا صوولى 



ن سويما إذا كاناوا فوي وموب ها، ولذا ن يجوز الافريو  بينهموا؟ حكم الواحدو، بحكم أجزائالص اين المجموعاين في 
  . ذه محل بحثيجوزون الافري  بينهما، أما في ومب الثانية ولى، ا 

فجع  بطن نااته   حتى أتى الاوا  -صلى هللا عليه وسلم-ولم يص  بين اا شي،اث  ثم رسل رسو  هللا "يقول: 
إلى الجبول فوي أسوفل الجبول المعوروف  نواك بجبول الرحموة، اسومياه اسافاضوب عنود أ ول  "القصواء إلى الصخرات

ن لووم يوورد بووذلك دليوولالع  -مجاموو  المشوواو بووين يديووهيعنووي - هوجعمم  حبمم  الاشمماب بممين يديمم" ،لووم فووي مناسووكهم، وا 
يعني علوى  "فلم يو  واافاث حتى غربت الشاس -قبلة أمر مشروع، كل ومب إذا ايسراساقبال ال- لقبلةواستقب  ا

السووياراب أن يجعلوووا ينب ووي  ر واب : نقووولوعلووى  وذا داباوه، وعلووى  وذا فووالركوب أفضوول إذا لوم يشوو  علووى الدابوة، 
  في حال الركوب.اجاه السياراب إلى جهة القبلة، ويكون الدعاء 

 ول اوذ ب الصوفرو مبول م يوب  "وذهبمت الصمفرب الميالث حتمى غمال القمرصفلم يمو  واافماث حتمى غربمت الشماس  "
فرو ملووي ي يعنووي بعوود حاووى بر ووب الشوومل، وذ بووب الصووفرو ملووي ي يعنووي بعوود بووروب الشوومل، ذ بووب الصوو القوورص؟

حوووين بووواب "فوووي بعووو  الروايووواب الصوووحيحة فوووي صوووحي  مسووولم:  "حتمممى غمممال القمممرص"بوووروب الشووومل، فقولوووه: 
الومب من الزوال فيساوعب  -عليه الص و والس م- ل يلزم أن يفعل الحاج مثلما فعل النبي وعلى  ذا  "القرص

الشومل؟ و ول يجووز اننصوراف مبول بوروب إلى بروب الشمل؟ و ول يجوزئ الومووف مبول الوزوال؟ وبعود بوروب 
عليوووه الصووو و -فقوووال بوووه الحنابلوووة، والجمهوووور يخوووالفونهم فوووي  وووذا، وأن النبوووي أموووا الومووووف مبووول الوووزوال الشووومل؟ 
 ((خوذوا عنوي مناسوككم))اناظر، ما دخول الموموح حاوى زالوب الشومل، وصولى الظهور والعصور، وموال:  -والس م

 ،مون شوهد صو انا)) :رللحنابلة يسادلون بحديث عروو بون مضواللوموف،  فدل على أن ما مبل الزوال ليل ومااي 
 ووذا دليوول فهيووة سوواعة موون نهووار اشوومل مووا مبوول الووزوال،  ((موون ليوول  أو نهووار أيووة سوواعة   موود ومووح مبوول ذلووكوكووان 

  .ملإن من زوال الشالحنابلة، والجمهور يقولون: ن يص  الوموف، ون يبدأ الوموف 
ومون فمن انصرف مبل ال روب يلزموه دم عنود م، أكثر العلماء، ب الشمل فهو واجب عند وأما الوموف إلى برو 

 نه صدق عليه أنه مح ساعةي من نهوار،   ن يلزمه بدم، بل يكفيه إذا ومح وانصرف مبل ال روبمن أ ل العلم 
حاوى ا وورب فو  ينصوورف  -عليووه الصو و والسوو م-وعلوى كول حووال انحايواي أن يمكووث الشوخص، وأن يقاوود  بوه 

حجوواجهم ويحاوواجون إلووى انظووويم أر وواب الحموو ب نظوووراي لكثوورو الشوومل، وياحقوو  موون ذلووك واوووذ ب الصووفرو ملووي ي، 
ينشوو لون ويشوو لون الووذ  يقووول عنووه عامووة النووال ومووب اللووزوم، عشووية عرفووة، وارايووب ينشوو لون فووي آخوور الومووب، 

ن ما اضطروا إلى الاهخير كونهم يحااجون إلىنظراي بالاه ب والركوع وحمل ا ماعة، الحجاج    .ذلك وا 
فوي آخور وأن يسا ل كل لحظة من لحظاب  وذا الموموح، ويحورص علوى العشوي  ،فعلى اانسان أن يحااي لنفسه

 .ويقدم بين يد  ذلك اوبةي نصوحاي  -سبحانه واعالى-النهار، ويجاهد في الدعاء، ويخلص العمل هلل 
فووي  ووذا جووواز اارداف علووى  :يقووول أ وول العلووم "أسممااة خلفممه وأردف  حتممى غممال القممرصوذهبممت الصممفرب المميالث "

فووي ذلووك ماظووافرو علووى  ووذا،  -عليووه الصوو و والسوو م-وا دلووة عوون النبووي لووذلك، شووريطة أن اكووون مطيقووةي الدابووة 
الشوخص الوذ  ن يرضوى أن يركوب معوه أحود، أو يودنو منوه أردف مراراي، ن شك أن اارداف يدل علوى الاواضو ، 

  .بر نسهل هللا العافية، من الكأحد



ورد  يعنوي ضومه، "وامد شمنق للقصمواء الوامام -ليمه وسملمصملى هللا ع-ودفمر رسمو  هللا   وأردف أسااة خلفه"
طووم بووه خاإذا رد الحبوول و ووو الزمووام الووذ   "حتممى إن رأسمم ا ليصمميل اممور  رحلممه"يقووول:  ،الزمووام الووذ   ووو الحبوول

  .شين اسرع بالملكي  ،حاى يصيب مورك الرحلالنامة 
ومووا  وب، السووكينة والرفوو ، ن العجلووة،طلوو ووذا  ووو الم "((أي مما النمماس: السممسينة السممسينة)) :ويقممو  بيممد  اليانممى"

الجنونية الاي اسبب الحوادث،  ذا موجود، كثيور مون من السرعة في ومب اننصراف يشا د من كثير  من النال 
والرفو   وو المطلووب، بوه واضور بوايخرين،  سورعةي اضوريسورع النال يصن   ذا، مجورد موا ا ورب الشومل اجوده 

ذا فكيووح بحووال ا موون؟ وفيووه الاعوور  لرخطووار،  ،كووان الرفوو  فووي حووال الجهوواد مطلوووب، الووذ  فيووه بووذل الوونفل وا 
ينفووذ علووى  ن الووذ   ((انفووذ علووى رسوولك)) :يقووول لعلووي بوون أبووي طالووب يوووم خيبوور -عليووه الصوو و والسوو م-النبووي 

اجده ياصرف في كثير  مون لكن الذ  يساعجل في أموره على مقاضى العقل،  ياصرف رسله وياهنى ون يساعجل
  .ا حيان على خ ف ما يقاضيه الشرع والعقل

 ناك حبل المشواو و وو  "سلاا أتى حبالث ان الحبا  أرخى ل ا اليالث  -الزموا السكينة السكينة- ))السسينة السسينة"
ن  ،لهوا ملوي ي  خوىمجامعهم، و نا: كلما أاى حوب ي مون الحبوال أر  و وو الكثيوب مون الرمول، يعنوي المرافو ،  ضوبة وا 

 ي لكوي اسواعد ملوي، يعنوى أرخوى الزموام "ساا أتى حبالث امن الحبما  أرخمى ل ما الميالث "شبهها، إما من رمل  أو نحوه، 
ملووي ي  لطلوووع  ووذا المرافوو ، و ووذا شوويء مشووا د، حاووى فووي السووياراب، إذا أمبلووب علووى شوويء  مرافوو  ازيوود فووي السوورعة

  .السيارو ومثلها الدابة، و ي المراف  اهخذ عزملكي اطل  
مزدلفوة و وي مون الحورم، اسومى  "أرخى ل ا الميالث حتمى تصمعد  حتمى أتمى الاودلفمة فصملى ب ما الاغمرل والعشماء"

اااتين"  ،جم ماماين، وجاء بهذانين  "فصلى ب ا الاغرل والعشاء بأذاٍن واحد واق مامة، ولذوا  ا يخالح وجاء بهذان  وا 
مواماين العلماء في ولمم " .اخايار ا فضول، لكون ا كثور علوى اخايوار موا جواء فوي حوديث جوابر،  نوا بوهذان  واحود وا 

عليه -بما ثبب عنه وسب  بينهما، لكن العبرو وثبب في الصحي  أن ابن مسعود وض  رحله  "يسبن بين اا شي،اث 
  .-الص و والس م

 اضطج بعد أن صلى الم رب والعشاء  "حتى طلر الفجر -يه وسلمصلى هللا عل-ثم اضطجر رسو  هللا "
-، ومفهووم  وذا الكو م أن النبوي -رضوي هللا عنوه-حاى طل  الفجر،  كوذا يقوول جوابر  -عليه الص و والس م-

عليوه الصوو و -لوم يانفوول، موا صولى ون مووام مون الليوول ون صولى ون الووار الووذ  ثبوب عنووه  -عليوه الصو و والسوو م
قة  ن ا عمووال فووي يوووم النحوور كثيوورو واحاوواج إلووى شوويء  موون المشووأنووه كووان ن ياركووه حضووراي ون سووفراي،  -موالسوو 

فهول يشورع الووار فيساعد لهوذا اليووم بوالنوم ليلوة جمو ، ، -عليه الص و والس م-والاعب، على ما سيهاي في فعله 
 ون اوار؟  -عليه الص و والس م-في  ذه الليلة؟ أو نقول كما فعل النبي 

أمر ونهى في الك الليلة، وأذن  -صلى هللا عليه وسلم-خفي عليه كون النبي  -رضي هللا عنه-ن شك أن جابراي 
و ووي وعلووى كوول حووال العلووة معروفووة ومعقولووة، فكونووه لووم يووذكر الوووار ن يعنووي أنووه لووم يقوو ، للضووعفة باننصووراف، 

ن اودر   :فنام إلى الصب ، نقوولانساعداد ليوم النحر بالراحة، فلو افارضنا أن شخصاي وض  رأسه على الوسادو 
الم ورب شوخص لموا صولى  :نقوولأنوه اضوطج  حاوى طلو  الفجور،  -صولى هللا عليوه وسولم-نقل جابر عن النبوي 

وشوخص آخور أرق نقوول: أحسونب، بر، وض  رأسه في الفورال ونوام حاوى طلو  الفجور، عمو ي بحوديث جواوالعشاء 



يشملها ما جاء  ن  ذه الليلة  النال مام يصلي، نقول له: أحسنب  فبدني من أن ياقلب في الفرال أو ياحدث م 
ُعمون  في الحث على ميام الليول،  في بير ا اُنوا ا ِليالث اِ ن  اللَّْيِ  ا ا ي ْ ج  ذا عرفنوا العلوة أنوه [( سوورو الوذارياب71)]}س   وا 
بيوور الوووار ن يعنووي  وذا أن حاووى طلو  الفجوور،  ووذا علوى القووول بهنووه موا أواوور،  -عليووه الصو و والسوو م-إنموا نووام 
ماُنوا  اواب والسونة،ثباب به النصوص وأوجبه بع  العلماء، وميوام الليول جواءب فيوه النصووص مون الكمشروع،  }س 

ُعون   ماِجِر  [ب( سورو الوذاريا71)]ا ِليالث اِ ن  اللَّْيِ  ا ا ي ْ ج  مِن اْلا ض  ماف ى ُجُنموُبُ ْم ع  و وذا يشومل  [( سوورو السوجدو71)]}ت ت ج 
ذا  ذه الليلة أو بير ا، لكن المسهلة  في ا فضل، إذا نوام واسواعد علوى موا أماموه مون أعموال يووم النحور أحسون، وا 

  .أرق وما اساطاع أن ينام ومام إلى مص ه أحسن أيضاي 
من يوم النحر حاى ياس  ومب بص و الفجر اسن المبادرو  "تبين له الصبن حتى طلر الفجر وصلى الفجر حين"

  .ن بد من الاهكد من طلوع الصب  الذكر بعد ا مبل ااسفار، حاى ابين له الصب ، لكن
اااة  ثم رسل القصواء حتى أتى الاشمعر الحمرام" بالمزدلفوة يقوال لوه: موز ، المشوعر الحورام جبول صو ير  "بأذاٍن واق

أن جمعاي كلها يطل  عليها المشعر الحرام، لكن ظا ر الحديث يدل على أن المشعر بير مزدلفوة،  :همومال بعض
  .يعني  و في مزدلفة لكن ن يشمل مزدلفة كلها

أن يقال: ركب القصواء حاوى أاوى لو كانب المزدلفة كلها المشعر ن يحااج  "ثم رسل القصواء حتى أتى الاشعر"
فكونه اناقل مون مكانوه حاوى أاوى المشوعر، دل علوى أن المشوعر شويء و في مزدلفة،  المشعر،  و في المشعر، 

  .أخص من مزدلفة
عليوووه الصووو و -أكثووور مووون الوووذكر  "وسبمممر  وهللمممه ووحمممد  -سوووبحانه واعوووالى-دعوووا هللا - فاسمممتقب  القبلمممة فمممدعا "

  .-والس م
الووذين  ك يخووالح عموول المشووركينو ووو فووي ذلوو "  فممدفر ابمم  أن تطلممر الشمماسفلممم يممو  واافمماث حتممى أسممفر جممداث "

 نواك بوين عرفوة ومزدلفوة  "وأردف الفضم  بمن عبماس" ".كيموا ن يور ثبيورأشورق " :يناظرون طلوع الشمل ويقولون 
 "وسمان رجم  حسمن الشمعر أبمي  وسميااث "الفضل بن عبوال أردف أسامة، و نا بين مزدلفة ومنى أردف الفضل، 

 ،  ضووعينةجمووالضووعن  "عناممرت بممه ُضمم -صمملى هللا عليممه وسمملم-فلامما دفممر رسممو  هللا "وبمثلووه افاووان النسوواء، 
امرت بمه ضمعن يجمر ن  فطفمق الفضم  " حمول المورأو، ثوم أطلو  علوى المحموولوا صل أن الضوعينة الناموة الاوي ا

اِرِهْم  منوعبل مبير مشروع، والنظر  "ين،ر إلي ن وا ِاْن أ ْبص    ،مر إلمي نين" [( سورو النووور03)]}ُا  لِ ْلُاْؤِاِنين  ي ُغضُّ
 "فحو  الفض  وج ه إلى الشق اآلخمر ين،مر  يد  على وجه الفض  -صلى هللا عليه وسلم-رسو  هللا فوضر 

لوو  "، وفوي روايوة: "صلى هللا عليه وسلم امن الشمق اآلخمر-فحو  رسو  هللا "وفي ذلك مخالح لرمر االهوي، 
؟ ن -عليوه الصو و والسو م-ا الكو م بوالنبي لكون  ول يو ثر  وذ "لويوب عنو  ابون أخيوك"، فقال له العبال:، "عنقه
 ن ينظر في مثل  وذا إلوى عوم ونإلى عم، ون إلى ابن عم،  باب إنكار المنكر، ف  ينظر فيه  ن  ذا من ي ثر 
 دلون يعوالمفاسود، اعوي ن  مون ايثوار المارابوة علوى اازالوة، مو  ا مونابون عوم، فو ذا أمكون إزالوة المنكور باليود، إلوى 

فو ن لوم ))أمر، وا صل في ا مر الوجوب،  ((هدمن رأ  منكم منكراي فلي يره بي))نكار باليد إن م  العجز، عن اا
إيول الموان ؟ إذا أمكون بهوذا الشوري، الوذ  إذا أمكون  حود أما م  القدرو فوالماعين الا ييور باليود،  ((يساط  فبلسانه



و ذا أيضاي حسب اامكان، ف ذا اراب علوى اقل إلى اللسان، ون بير مساطي ، وحينئذ  ينيكن يمكنه الا يير باليد 
  .و و الا يير بالقلبالا يير باللسان مفسدو أعظم من  ذا المنكر يناقل إلى ما يليه، 

واد  بوين مزدلفوة ومنوى، لويل مون مزدلفوة ون مون  "يصرف وج ه ان الشق اآلخر ين،مر  حتمى أتمى بطمن احسمر"
  .سمي بذلك  ن الفيل حسر فيه، أ  أعيى واعب وعجز و من منى،  :منى، وبعضهم يقول

الحود والجمورو  "ثم سل  الطر ق الوسطى التي تخرج على الجارب الكبرى  حتى أتمى الجامرب -أسرع– فحر  اليالث "
مون الطرائوح موول بعضوهم أنهوا و ول  وي فوي مكوة أو فوي منوى؟ خو ف بوين أ ول العلوم، الفاصل بين مكة ومنى، 

واسوادل بعضوهم أنهوا مون منوى  فكيوح يكوون الرموي خوارج موضو  الاحيوة؟ن رميها احيوة منوى، من منى مسادني به
ن إيول معنوى :مال الوذ  أر  أنهوا -احيوة منوى؟ موال ايخور   ن رميها احية منى، إذاي ن بد أن اكون فوي منوى وا 

 وووذه مووون بيوووب، احيوووة البيوووب و وووو خوووارج الحيوووا والاحيوووة اكوووون فوووي خوووارج الشووويء، كموووا أن الطوووواف ا   :-مووون مكوووة
  .وهللا المساعان ،الطرائح

، ليوالي منوى،  ي من الحرم ب  شك، وكونها من منى أو خارج المنى انحاياي أن ن يبيب عند اعلى كل حال 
ن باب عند ا ،  وا  حتى أتى الجارب التمي عنمد الشمجرب  فرااهما بسمبر حصمياٍت "على القول ايخر ف  بهل حينئوذ 

يوة، ون يجووز رميهوا دفعوةياح واحودو   نوه لوو رما وا ل على أن الحصى إنما ارمى ماوال ذا يد "يسبر ار س  حصاب
 ام  من بير زيوادو  ون نقصوان مثل حبة الحمص أو البف، ذالاكبير مرو واحدو، مثل حصى الخ دفعةي واحدو كان

واجد بعو  الجهوال يرموي  ((لوإياكم وال لو، ف نما أ لك من كان مبلكم ال )) (( ذا فارموابمثل )) بلو الزيادو ن 
الاوي رموى مون بطون الوواد ،  وذه الجمورو  "وراى ان بطن الموادي ثمم انصمرف"بالحجارو الكبيرو وبالنعال وبير وا، 

عليوووه الصووو و - وووي جمووورو العقبوووة معوووروف أنهوووا م صوووقة للجبووول ون يمكووون رميهوووا إن مووون جهوووة  واحووودو، فوووالنبي 
ن كووان بعضووهم يخاووار أن ا وواوالبيووب عوون يسوواره واسوواقبلها فرمحووين رما ووا جعوول منووىي عوون يمينووه،  -والسوو م ، وا 

  .يساقبل القبلة و و يرمي، ويجعلها عن يمنيه
لكون السونة  كوذا، أن يجعلهوا أماموه ل إذا وم  الحصى في المرموى أجوز  مون أ  جهوة  كوان الرموي، وعلى كل حا

صمرف إلمى الانحمر فنحمر ثالثماث وسمتين ثمم ان  راى امن بطمن الموادي"ويجعل منى عن يمنيه والبيب عن يسواره، 
يعنوي الوذ   "ثمم أعطمى عليماث فنحمر اما غبمر -و ذا القدر الذ  جاء به من المدينة- عليه الصالب والسالم-بيد  

ثممم "عمووره،  ث ثوواي وسوواين، عوودد سووني -عليووه الصوو و والسوو م-جوواء بووه موون الوويمن، وكلووه أو وكلووه بووه عليوواي فنحوور 
العبور فوي خبور مون )في كااب اسمه: بقي، ببر يعني ما بقي، عبر مضى، وببر  ما "أعطى علياث فنحر اا غبر

ن خطه (ببر   .؟ صوابه: من عبر، يعني من مضى، أما من ببر من بقي؟ ما يارجم لمن بقيص  وا 
عليوه -ولوذا لموا أحورم بو حرام  ك حراموه الهود  معوه، سواق  -رضي هللا عنه-علي أن ومد جاء  "وأشرسه في هديه"

أبا موسى ا شعر ، الذ   و ايخر أ ول بموا  -عليه الص و والس م-يحل، كما أمر النبي لم  -والس م الص و
لكنه لما لم يس  الهد  حل، جعلها عمرو، ثم أمر من كل بدنة  ببضعة  أو  -عليه الص و والس م-أ ل به النبي 

ن م، بضووعة  فجعلووب فووي موودر، يسوون ا كوول موون الهوود  وا ضووحية، وأوجبووه بعضووه لكوون ا كوول موون مائووة مايسوور وا 
ببضوعة يعنوي بقطعوة مون كول واحودو مون  وذه  -عليوه الصو و والسو م-فعلى  وذا أمور النبوي ما يمكن،  مساحيل؟

  .فطبخب فهكل من لحمها وشرب من مرمهاالبدن، فجعلب في مدر 



المشوعر إلوى أن أسوفر  مزدلفوة عنودمكوث فوي  "فأفما  إلمى البيمت  -صملى هللا عليمه وسملم-ثم رسل رسو  هللا "
عليوه -ماوى حلو  النبوي  ماوى حلو ؟ثم بعد ذلكم أفا  إلى البيب، ثم نحر، ، فرمى الجمرو،   إلى منىي جداي ثم دف

أفووا  ذ وب إلووى البيووب فطوواف طووواف  "فأفمما  إلممى البيممت فصمملى باسممة ال، ممر" بعوودما نحوور ؟-الصو و والسوو م
ن موون -عليووه الصوو و والسوو م-البركووة فووي عمووره ، فصوولى بمكووة الظهوور، فعوول جميوو   ووذه ا عمووالاافاضووة،  ، وا 

عليووه الصوو و -نحوور بيووده  لحمهووا ويشوورب موون مرمهووا؟ مائووة بدنووة،ياصووور أن اووذب  مائووة بدنووة واسوولخ ويطووبخ موون 
ااصوور أن حالوه ون وأفوا  إلوى البيوب ث ثاي وساين، ماى سولخب؟ ماوى طبخوب؟ كول  وذا بعود الرموي،  -والس م

، داباوهعلوى  -عليوه الصو و والسو م-ن، ايسر لوه الطورق واشوقها لوه؟ مدامه السياراب الاي  مثل حال بيره، اين
هور،  وذا حوديث جوابر، فوي حوديث ابون عمور فهفا ، طاف طواف اافاضة مبل ص و الظهور، فصولى بمكوة الظ

حوديث ابون صلى الظهر يوم النحر بمنى،  نا يقوول: صولى بمكوة الظهور، فوي  -عليه الص و والس م-أن النبي 
عمر و وو صوحي  أيضواي: صولى الظهور بمنوى بعود طوواف اافاضوة، فنقوول  نوا: صولى الظهور بمكوة ثوم رجو  فوي 

الظهور، اكوون لوه نافلوة ولهوم فريضوة، أو  -عليه الصو و والسو م-أول الومب إلى منى، ف ما أن يكون صلى بهم 
ب الص و و و موجود أن يصلي، واكون أمر من صلى ثم أميم -عليه الص و والس م- ن النبي   صلى معهم

  .له نافلة
ويبوين سوقي النوال، يحوثهم علوى  "((انوعوا بني عبد الاطلل))بد الاطلل يسقون على واوم  فقا : فأتى بني ع"

 يغلممبسم النمماس علممى سممقايتكم لنوعممت أن فلمموال)) يووا بنووي عبوود المطلووب ((انوعمموا بنممي عبممد الاطلممل)) ضووللهووم الف
 معكم في النزع، في انساقاء، ب خراج الماء بالدنء من البئر. يعني شاركب  اعسم((

عليوه -صوار كول حواج يقاود  بوه لوو شواركهم لظنوه النوال مون النسوك،  -عليه الصو و والسو م-ن شك أن النبي 
  بني عبد المطلب على  ذا.في  ذا النزع، في لب النال  -الص و والس م

 -عليوه الصو و والسو م-النبوي  "فناولو  دلواث فشمرل انمه ((م لنوعت اعسمفلوال أن يغلبسم الناس على سقايتك))"
مون زموزم، وثبوب النهوي عون الشورب مائمواي، أنوه شورب مائمواي  -عليوه الصو و والسو م-شرب من زمزم، وثبوب عنوه 

ن امكنوه  ذا خاص بزمزم، أو  ن ما حولها من الرطوبواب  :ف ما أن يقالثبب ا مر بانساقاء لمن شرب مائماي، 
  كرا ة فق ، والفعل لبيان الجواز.أن النهي لل :يقالمن الجلول، أو 

يعنوي -حمدثنا جعفمر بمن احامد  :  اما بمن حفمص بمن غيماث اما : حمدثنا أبمي وحمدثنا عامر"يقول ااموام مسولم: 
: موال -و وو البوامر، محمود بون علوي جعفور بون محمود أبمي اما : أتيمت جمابر بمن عبمد هللا" حدثني :اا  -الصادق
ن ماصورو؟ اين عبد هللا،  جابر بنأايب  ن شا د؟ ماابعة اامة وا   ااموة مون بدايوة السوند، أيهموا أعلوى ذه ماابعة وا 

 لماذا؟  ذا السند أعلى من ا ول  ذا السند أو الذ  مبله؟
 ....عن جعفر الصادق عن احاد الباار...عار بن حفص بن غياث طالل: 

إسوحاق بون أبوي شويبة عون حواام،  سوحاق؟اساذكر السوند ا ول؟ إ ا ، بيحدثني أ :عمر بن حفص بن بياث مال
ن ما  و مساو ؟ عن جعفر.العدد م  ساو  وا 

 طالل: إذاث استوي يا شيخ.
ن ماصرو؟ العلو، وحينئذ  الماابعة اامة فيفي منزلة واحدو  ما في العلو سواء،   وا 



 طالل: تااة.
اكوون الماابعوة  ماوىاام وحفوص بون بيواث ك  موا عون جعفور، علوى جعفور، حو اين المدار على ماذا؟ على من؟

 ؟وماى اكون ماصرو ؟اامة
 األو  في السند تام.طالل: 
ن من  من أولاين  ن من أوله؟ه ه؟ الماابعة في أثنائأثنائوا    نا؟ وا 

 .......  عار تابرطالل: اتابعة
ن حفةوأبو بكر بن شيبعمر وحفص ااب  إسحاق   حاام بن إسماعيل؟ص بن بياث ااب  ، وا 

 ......طالل:..
مووا جوواء عوون صووحابي آخوور، عوون الشووا د، فالشووا د واخالووح ويقصوود منهووا الاقويووة، اقويووة الخبوور،  إذاي ليسووب اامووة،

والماابعة ما جاء عن نفل الصحابي مون طريو   آخور، وبعضوهم يقوول: ن ينظور إلوى الصوحابي اخا فواي وااحواداي، 
نمووا ينظوور إلووى ن كانووب بووالمعنى فشووا د، وعلووى كوول حووال اللفووظ والمعنووى، فوو وا  الخطووب  ن كانووب بوواللفظ ماوواب ، وا 
 مااب  أو شا د المقصود به والمراد به الاقوية. :سهل، سواء ملنا

وسماق الحمديث  -صلى هللا عليمه وسملم-فسألته عن حجة رسو  هللا حدثني أبي اا : أتيت جابر بن عبد هللا "
وسانممت العممرل "وواد فممي الحممديث: "إذاي معنوواه،  نووي بلفظووه أو بمعنوواه؟يعبنحوووه،  "بنحممو حممديث حمماتم بممن إسممااعي 

من مزدلفة من المشوعر  -صلى هللا عليه وسلم-أجاز رسول هللا لما يدف  بهم في الجا لية،  "يدفر ب م أبو سيارب
يودف    ن العورب الوذين يخرجوون إلوى عرفوة م"ويسون انوله ث  لم تش  ار ش أنه سيقتصر عليه  "ول: يقوالحرام، 
؟ ليل عليه  "على حااٍر عريٍ " ،أبو سياروبهم  او رسو  فلاا أج"سرج أو شبه، مما يركب عليوه، إيل معنى عر  
 نه من مريل  "ان الاودلفة في الاشعر الحرام لم تش  ار ش أنه سيقتصر عليه -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

عليووه الصوو و -شووريعة الجا ليووة، وجوواء النبووي و ووو موون الحموول، والحموول أ وول الحوورم ن يخرجووون منووه، لكوون  ووذه 
  .أ ل الجا لية -صلى هللا عليه وسلم-و ذه من المسائل الاي خالح فيها رسول هللا بمخالفاهم،  -والس م

 "ولم يعر  له حتى أتى عرفات فنو  فأجاو"يعني  ناك  "مأنه سيقتصر عليه  ويسون انوله ث  لم تش  ار ش "
ْيممُث مزدلفووة إلووى أن أاووى عرفوواب فنووزل فيهووا، اماثوواني لقولووه اعووالى: يعنووي جوواوز المشووعر، جوواوز  }ُثمممَّ أ ِفيُضمموْا ِاممْن ح 

 .وهللا أعلم [( سورو البقرو711)]أ ف ا   النَّاُس 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


